Wojewoda Świętokrzyski

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Załącznik nr 7 do siwz
- projekt -

Umowa Nr ........
zawarta w dniu .................................
pomiędzy:
POWIATEM SKARŻYSKIM/ POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE w Skarżysku-

Kamiennej zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Pawła Perkowskiego- dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SkarżyskuKamiennej na podstawie upoważnienia
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego

a
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
będącą płatnikiem podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym NIP ............................................,
Regon........................................................, uprawnioną do wystawiania faktur VAT.
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) o następującej treści:
Przedmiot zamówienia realizowany jest przy finansowaniu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój lata 2014-2020.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 113 komputerów przenośnych (laptopów) nowych, nieużywanych, wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn: „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o parametrach
spełniających wymagania szczegółowo określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do umowy.
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2. Licencja na oprogramowanie obejmuje w szczególności prawo do utrwalania,
wprowadzania do pamięci komputerów, wyświetlania i stosowania.
3. Zamawiający

wymaga,

aby

Wykonawca

dostarczył

przedmiot

umowy

do POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Skarżysku- Kamiennej, ul. Plac
Floriański 1, pok. 26 odpowiednio opakowany i oznaczony wraz z deklaracją zgodności
CE oraz wyposażony w karty gwarancyjne producenta, instrukcje obsługi sporządzone
w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje.
4. Komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem będą wykorzystane
do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.
§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot umowy do POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE w Skarżysku- Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, pok. 26 w terminie
do dnia …………….2020r.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie udokumentowane protokołem odbioru
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
§3
Wartość przedmiotu umowy i sposób płatności
1. Za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy

wynagrodzenie

w

wysokości

brutto:.................................zł,

słownie:............................................................................................
VAT.

Kwota

netto

wynosi

....................................

zł

wraz z podatkiem
słownie:.......................

............................................................................................................
wysokości

.................................zł

słownie:

Podatek VAT

w

.....................................................

......................................................................................................

Wynagrodzenie

całkowite zostało ustalone przy uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w załączniku
nr 2 do siwz.
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest zgodne z formularzem ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 2 do siwz.

Wojewoda Świętokrzyski

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

3. Ustalone wynagrodzenie nie może ulec podwyższeniu bez względu na zaistniałą
w międzyczasie sytuację.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie należyte wykonanie
przedmiotu

umowy

Wykonawcę

przez

stwierdzone

protokołem

odbiorczym

potwierdzającym zgodność dostarczonego sprzętu z przedmiotem zamówienia.
5. Faktura będzie zapłacona przelewem w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze.
§4
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty
jego odbioru.
2. Uprawnienia wynikające z gwarancji wykonywane będą przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej.
3. W razie wystąpienia uszkodzenia przedmiotu umowy jednostka użytkująca sprzęt zgłasza
ten fakt

Wykonawcy

telefonicznie

..................................................

lub

potwierdzając
pocztą

faxem

na

numer

elektroniczną

na

adres

............................................................................................... Data wysłania zgłoszenia
faksem lub pocztą elektroniczną uważana jest za datę zgłoszenia uszkodzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć uszkodzenie w ciągu dwóch dni roboczych od daty
zgłoszenia uszkodzenia. Przekazanie uszkodzonego sprzętu następuje w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku niemożności usunięcia uszkodzenia w w/w terminie
Wykonawca zobowiązany

jest dostarczyć sprzęt zastępczy przed upływem terminu

naprawy. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze lub niedostarczenia
sprzętu zastępczego Zamawiający będzie naliczał kary umowne wg zasad podanych w §
7 niniejszej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej naprawy gwarancyjnej poszczególnych
sprzętów. Kolejne uszkodzenie danego sprzętu zobowiązuje Wykonawcę do jego
wymiany na nowy z …..-miesięcznym okresem gwarancji na ten sprzęt.
6. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni, że uszkodzenie
sprzętu lub jego części w okresie gwarancyjnym nastąpiło z winy użytkownika na skutek
niewłaściwej eksploatacji.
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7. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do instalowania i wymiany w komputerach
standardowych kart i urządzeń zgodnie z zasadami i instrukcją obsługi.
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.
§5
Przenoszenie wierzytelności
1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej umowy nie
mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone przez wierzyciela na osoby trzecie
ani regulowane w drodze kompensaty.
2. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie i stanowiące jej integralną część nie
mogą być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1.
§6
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy,
o których mowa w § 1 wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując
prawo do kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§7

Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia

Zamawiającemu kary umownej za

opóźnienie w terminowej dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości

Wojewoda Świętokrzyski

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu naprawy
uszkodzonego sprzętu komputerowego w ramach serwisu gwarancyjnego bądź
opóźnienie

w dostarczeniu sprzętu zastępczego w wysokości 1% ceny brutto zakup

uszkodzonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
Postanowienia końcowe
1. W okresie realizacji niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca oraz osoby,
które w jego imieniu wykonują powierzone zadania nie będą przekazywać, ujawniać ani
wykorzystywać

jakichkolwiek

informacji

o

Zamawiającym,

zwłaszcza

informacji

technicznych, technologicznych lub organizacyjnych.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy.
Integralną częścią niniejszej umowy są :
załącznik nr 1 - wykaz wyposażenia
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

